Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων
Επαγγελµατικής Χρήσης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α.

Προϊόν: Περιουσίας

Η Eurolife ERB Ανώνυµος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων έχει έδρα στην Ελλάδα, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) 33-35 & Κοραή
6-10, 10564 Αθήνα, Αρ. ΓΕΜΗ: 121637360000 και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος
Το παρόν έγγραφο περιέχει µια συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του ασφαλιστικού προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε πλήρεις
προσυµβατικές και συµβατικές πληροφορίες για το προϊόν σε άλλα έγγραφα, όπως η αίτηση ασφάλισης και το ασφαλιστήριο συµβόλαιο,
τα οποία και θα πρέπει να µελετήσετε.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα ασφάλισης που καλύπτει ζηµιές που θα προκληθούν στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και παρέχει
οικονοµική προστασία αν τεθεί εκτός λειτουργίας από καλυπτόµενο κίνδυνο.
Η ασφάλιση ισχύει µέχρι του σχετικού ασφαλισµένου ορίου ευθύνης και αφορά το σύνολο της υλικοτεχνικής υποδοµής της εγκατάστασης,
περιλαµβανοµένων κόστους σχετικών αδειών, ηλιακούς συλλέκτες, µετατροπείς, µεταλλικές κατασκευές, καλωδιώσεις, ηλεκτρικούς
πίνακες, και λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (εφόσον αυτές αναγράφονται ρητά στο ασφαλιστήριο και έχουν συµπεριληφθεί στο
ασφαλιζόµενο κεφάλαιο), σε αξία αντικατάστασης µε καινούριο.

Τι δεν ασφαλίζεται;

Τι ασφαλίζεται;
Ζηµιές που µπορεί να προκληθούν στην ίδια την εγκατάσταση,
καθώς και η απώλεια εσόδων που θα προκληθεί από τη µη
λειτουργία του συστήµατος εξαιτίας καλυπτοµένου κινδύνου.
Καλύπτονται φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις µε ασφαλισµένο
κεφάλαιο µέχρι € 100.000.

Προγενέστερες ζηµιές, φυσιολογική φθορά, παλαιότητα,
έλλειψη συντήρησης, κακοτεχνία του κτιρίου πάνω στο
οποίο βρίσκεται τοποθετηµένη η εγκατάσταση (εφόσον
πρόκειται για εγκατάσταση τοποθετηµένη σε στέγη ή
ταράτσα) και των µόνιµων εγκαταστάσεών του
Ζηµιές από καθίζηση, κατολίσθηση
Κλοπή ή απώλεια των ασφαλισµένων αντικειµένων, που
έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς ή µετά από αυτήν
Ζηµιές που προκλήθηκαν µε δόλο ή βαριά αµέλεια
Ζηµιές από ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροϊκό κύµα, τυφώνα,
κυκλώνα, ανεµοστρόβιλο, τσουνάµι
Ζηµιές από πόλεµο, ανταρσία, κίνηµα, αντίσταση εναντίον
αρχής, επανάσταση, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση,
στρατιωτική εξουσία
Ζηµιές από πυραύλους ή βλήµατα
Ζηµιές από ατοµική ή πυρηνική ενέργεια, ραδιενεργό
µόλυνση
Ζηµιές από µόλυνση ή ρύπανση εδάφους, υπεδάφους,
υδάτων, ατµόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος
κατόπιν πυρκαγιάς ή/και άλλης αιτίας
Για τα τµήµατα της εγκατάστασης τα οποία θα πρέπει βάσει
οδηγιών του κατασκευαστή να βρίσκονται σε στεγασµένο
χώρο, δεν καλύπτονται ζηµιές από διείσδυση νερού µέσω
οποιασδήποτε οροφής και ανοιγµάτων, θυρών και
παραθύρων τα οποία αφέθηκαν ανοιχτά ή που δεν παρέχουν
στεγανότητα
Η κάλυψη του σεισµού δεν παρέχεται αν η µελέτη και
ανέγερση του κτιρίου, δεν έγινε σύµφωνα µε τον αντισεισµικό
κανονισµό που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής του

Βασικές καλύψεις
Πυρκαγιά και κεραυνός
Πυρκαγιά από δάσος
Καπνός από πυρκαγιά
Έκρηξη
Πυρκαγιά από βραχυκύκλωµα (ζηµιές ιδίου αντικειµένου)
µέχρι 5% του ασφαλισµένου κεφαλαίου της εγκατάστασης
Πτώση αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήµατος
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Τροµοκρατικές ενέργειες
Πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, Χιόνι, χαλάζι, παγετός
µέχρι 50% του ασφαλισµένου κεφαλαίου της
εγκατάστασης
Κλοπή από διάρρηξη µέχρι 50% του ασφαλισµένου
κεφαλαίου της εγκατάστασης
Αστική ευθύνη προς γείτονες από πυρκαγιά ή έκρηξη
µέχρι 10% του ασφαλισµένου κεφαλαίου της
εγκατάστασης
Απώλεια εσόδων µέχρι € 1.250 το µήνα µε µέγιστη
διάρκεια 4 µήνες
Έξοδα δηµοσίων αρχών µέχρι 5% του ασφαλισµένου
κεφαλαίου της εγκατάστασης
Αµοιβές αρχιτεκτόνων µέχρι 5% του ασφαλισµένου
κεφαλαίου της εγκατάστασης
Έξοδα αποκοµιδής συντριµµάτων µέχρι 5% του
ασφαλισµένου κεφαλαίου της εγκατάστασης
Προαιρετική κάλυψη
Σεισµός

Υπάρχουν περιορισµοί στην κάλυψη;

!

Οι προβλεπόµενες απαλλαγές (η οικονοµική συµµετοχή του
ασφαλισµένου) που εφαρµόζονται ανά ζηµιογόνο γεγονός:
o Πυρκαγιά και κεραυνός, Πυρκαγιά από δάσος, Καπνός
από πυρκαγιά, Έκρηξη, Πυρκαγιά από βραχυκύκλωµα,
Πτώση αεροσκάφους, Πρόσκρουση οχήµατος, Στάσεις,
απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, Κακόβουλες
ενέργειες, Τροµοκρατικές ενέργειες: € 1.000
o Πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, Χιόνι, χαλάζι, παγετός,
Κλοπή από διάρρηξη: 10% της ζηµιάς µε ελάχιστο το
ποσό των € 1.000
o Σεισµός: 2% του ασφαλισµένου κεφαλαίου µε ελάχιστο
το ποσό των € 1.500
o Απώλεια εσόδων: οι 15 πρώτες ηµέρες µετά την
επέλευση της ζηµιάς

Υπάρχουν περιορισµοί στην κάλυψη; (συνεχίζεται)

!
!

Έκρηξη: ∆εν καλύπτονται ζηµιές στο ίδιο το αντικείµενο που προκάλεσε την έκρηξη ή στο οποίο πρωτοεκδηλώθηκε η έκρηξη.

!

Σεισµός: ∆εν καλύπτονται ζηµιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άµεσα ή έµµεσα από προγενέστερες της
ασφάλισης αυτής καταπονήσεις και/ή ζηµιές στο ασφαλισµένο κτίριο.

!

Απώλεια εσόδων: ∆εν καλύπτεται εφόσον οφείλεται σε υλική ζηµιά στο κτίριο πάνω στο οποίο βρίσκεται η φωτοβολταϊκή
εγκατάσταση και συνεπεία της ζηµιάς αυτής δεν µπορεί να λειτουργήσει η εγκατάσταση, παρά το γεγονός ότι η ίδια η εγκατάσταση
δεν έχει υποστεί καµία υλική ζηµιά.

!

Επιπλέον, δεν καλύπτονται ζηµιές που οφείλονται σε ή αφορούν:
o οποιεσδήποτε ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες
o οποιαδήποτε ευθύνη προς τη ∆ΕΗ και γενικά οποιαδήποτε ευθύνη από το παραγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα
o οποιαδήποτε ζηµιά οφείλεται άµεσα ή έµµεσα σε ελαττωµατικό υλικό ή ελαττωµατική εργασία
o το ακίνητο (και το περιεχόµενό του), πάνω στο οποίο βρίσκεται τοποθετηµένη η ασφαλιζόµενη εγκατάσταση (εφόσον πρόκειται
για εγκατάσταση τοποθετηµένη σε στέγη ή ταράτσα)
o οποιεσδήποτε ζηµιές από βαθµιαία φθορά, παλαιότητα, πληµµελή συντήρηση ή κακοτεχνία, οξείδωση και εν γένει βαθµιαία
επιδείνωση
o οποιεσδήποτε ζηµιές από φυσικά φαινόµενα συνήθους έντασης και διάρκειας (τα υλικά και η εγκατάσταση θα πρέπει να
πληρούν προδιαγραφές ανθεκτικότητας σε παγετό, αναµενόµενες θερµοκρασίες, χαλάζι, βάρος χιονιού)

!

Η κάλυψη ισχύει εφόσον η εγκατάσταση έχει τοποθετηθεί από έµπειρο τεχνικό, βάσει µελέτης από αδειούχο µελετητή και υπό την
επίβλεψη µηχανικού σύµφωνα µε τις ισχύουσες οδηγίες και διατάξεις και τη χρήση πιστοποιηµένων υλικών.

Πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, Χιόνι, χαλάζι, παγετός: ∆εν καλύπτονται ζηµιές σε εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια συναρµολόγησης
ή αποσυναρµολόγησης’

Πού είµαι καλυµµένος;
Στην Ελλάδα, στη διεύθυνση που µας έχετε δηλώσει

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις µου;
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Να µας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εµπρόθεσµα.
Να απαντήσετε µε ειλικρίνεια, µεγάλη προσοχή, σαφήνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης.
Να παίρνετε όλα τα εύλογα µέτρα προφύλαξης και προστασίας για την αποφυγή ζηµιάς ή ατυχήµατος.
Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου να µας δηλώσετε κάθε στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τον κίνδυνο.
Να µας ενηµερώνετε σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας επικοινωνίας.
Να µας ενηµερώνετε σε περίπτωση ασφάλισης της εγκατάστασης και σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.
Να βρίσκονται σε ισχύ, τα µέτρα προστασίας που ορίζει ο νόµος και οι ισχύουσες διατάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Να υπάρχει αντικεραυνική προστασία, κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης µε κάµερες που να καλύπτει όλους τους χώρους και
περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ. Η περιοχή εντός του περιφραγµένου χώρου να είναι καθαρή από βλάστηση.
Σε περίπτωση που συµβεί ζηµιά, να µας την δηλώσετε το αργότερο µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από τότε που την µάθατε και να µας
δώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης
του κινδύνου που θα σας ζητήσουµε.

Πότε και πώς πληρώνω;
Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύµφωνα µε την επιλογή σας για τη συχνότητα και τον τρόπο πληρωµής στο έντυπο της αίτησης
ασφάλισης, σύµφωνα µε όλους τους διαθέσιµους τρόπους πληρωµής της Εταιρείας, µε µετρητά ή µέσω κάρτας, είτε ηλεκτρονικά, είτε
µέσω τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ, ή απευθείας στην Εταιρεία ή στους νόµιµους αντιπροσώπους/συνεργάτες της.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η ασφάλισή σας αρχίζει την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου σας, εφόσον έχει καταβληθεί το
ασφάλιστρο της πρώτης δόσης ή το συνολικό ασφάλιστρο, σύµφωνα µε την συχνότητα πληρωµής που επιλέξατε. Η ασφάλισή σας
έχει ετήσια διάρκεια και ανανεώνεται αυτόµατα, εφόσον πληρώσετε εντός της ορισθείσας ηµεροµηνίας πληρωµής.

Πώς µπορώ να ακυρώσω τη σύµβαση;
∆ικαίωµα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωµα εναντίωσης αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή στην Eurolife ERB Ασφαλιστική εντός ενός
(1) µήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που το περιεχόµενό του διαφέρει από την αίτηση ασφάλισης και
εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών σε περίπτωση µη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή/και των όρων όλων των καλύψεων.
∆ικαίωµα υπαναχώρησης: Σε περίπτωση σύναψης της ασφάλισης εξ αποστάσεως, έχετε το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη
σύµβαση ασφάλισης αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή στην Eurolife ERB Ασφαλιστική εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την
παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας.
Στις παραπάνω περιπτώσεις θα σας επιστραφούν τα καταβληθέντα ασφάλιστρα.
∆ικαίωµα ακύρωσης/καταγγελίας της ασφαλιστικής σύµβασης: Έχετε το δικαίωµα να ακυρώσετε/καταγγείλετε το συµβόλαιό σας
οποιαδήποτε στιγµή, µε επιστολή που θα στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, θα σας επιστραφούν
τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα από τον χρόνο ακύρωσης ως τη λήξη της περιόδου για την οποία είχαν καταβληθεί.

